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10.5. ELEKTRI KASUTAMINE  
    JA ELEKTRI-OHUTUS

Elektri-vool võib väga ohtlik olla. 
Kui kasutad elektri-seadet valesti, võib juhtuda õnnetus. 
Mõned õnnetused võivad isegi surmaga lõppeda.

• Vaata pilti. 

Selline märk on mõnedel seadmetel.
See hoiatab elektri-ohu eest.
Sellistes kohtades tuleb eriti tähele-panelikult täita  
elektri-ohutuse nõudeid.

Sina ära sinna mine!

       Pea meeles!
Elektri-seadmetega tegeledes ole ette-vaatlik!
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Ülesanne 1
1. Vaata pilte. 
2. Loe laused.
3. Kirjuta lause ette pildi number, mille kohta jutt käib.

1) ….. Kui tõmban pistikut pesast välja, hoian kinni pistikust. 
    Ma ei hoia kinni juhtmest. Juhtmest tirides võib pistiku ja   
     juhtme katki tõmmata.

2) ….. Katkisi elektri-seadmeid või katkiste juhtmetega  
    seadmeid ei tohi kasutada! 

3) ….. Et seadet parandada, tuleb see vooluvõrgust välja         
    võtta.

4) ….. Vannis, duši all või märja põranda peal ei tohi  
    elektri-seadmeid kasutada! 

5) ….. Märgade kätega ei tohi elektri-seadmeid ja juhtmeid
    katsuda!  

6) ….. Ära mängi elektri-liinide ega ala-jaama läheduses!

7) ….. Elektri-pistikusse ei tohi midagi toppida!

8) ….. Maha-langenud elektri-liine ei tohi puutuda!
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Ülesanne 2
1. Vaata pilti. 
2. Loe laused. 
3. Vasta küsimusele.

 1) Sa hakkad õega kooki küpsetama.  
         Õde võtab karbist välja mikseri.  
     Mikseri juhe on katki.

     Kuidas on õige käituda?

     .......................................................  
         ......................................................................................

 2) Sinu õde tuli duši alt.  
     Vannitoa põrand ja õe käed on märjad.  
     Ta tahab märgi juukseid fööniga  
     kuivatada.

     Kuidas on õige käituda?

     ....................................................... 
     ....................................................................................              

 3) Sinu kirjutus-laua lambil kustus pirn.                 
     Sa tahad lambil pirni vahetada. 

     Kuidas on õige käituda?

     ...........................................................  
         ...........................................................           
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 4) Köögis läksid saiad rösteris kõrbema.  
             Saiu ei saa sealt kätte.  
     Vend võtab kahvli ja hakkab neid  
     välja urgitsema. 

     Kuidas on õige käituda?

     .......................................................  
         ....................................................................................              

       Jäta meelde!
Võimalusel tuleb elektrit säästa. 

Ülesanne 3
1. Loe sõnad.

           lülitan, kustutan, ei pane, võtan

2. Loe laused.
3. Kirjuta lausesse sobiv sõna. 

 1) Ma ……………............... korraga mängima raadiot ja  
     televiisorit.

 2) Kui lahkun toast, siis …………………….… televiisori  
     välja ja ………………………….. tule.

 3) Pärast elektri-seadme kasutamist …………………….  
               selle voolu-võrgust välja.


